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 Professora - Bom dia Meninos! Hoje iremos ver um filme sobre a poluição do óleo. 

Luca – (Que seca) 

Atenção (3…) 

O filme começara. 

E tudo mudara. 

Num Mundo paralelo. 

A turma entrara. 

 

O óleo percorria os canos 

Percorrendo cada vez mais danos. 

Assim estava o mar comprometido. 

A ser um dia destruído. 

 

Numa ilha distante 

A poluição já atingia 

Todas as criaturas 

Que ali viviam. 

 

Oli – Billie! O que é isto? Olha bem! 

Billie – Sei que és lenta Oli, mas não é difícil de se perceber. 

Billie – É terrível! Parecem Manchas…Daquele óleo que os humanos usam no grande 

Continente! 

Oli – Óleo, Mas que Óleo? 

Billie – Realmente precisas de uma explicação! 



Ora bem, desde há muitos anos que os humanos têm vindo a poluir os oceanos de várias 

formas, por exemplo, quando deitam óleo de cozinha pelos canos. Esse óleo percorre uma 

longa distância até aqui chegar! 

Esta poluição pode matar animais aquáticos ou alguns como eu, por diversas razões… 

Oli – Oh não! Não fazia ideia…temos que resolver isto! 

No dia seguinte… 

Oli – O que posso fazer? 

Numa das suas caminhadas, 

O crocodilo, Oli encontrou. 

Parecia estar preocupado 

Com algo que o confrontou 

Oli – Estás bem Baco? 

Baco – Nem por isso! Com toda esta poluição, os meus amigos e a sua família de algas estão m 

perigo. Não sei o que fazer! 

Oli – Está decidido! Vou partir numa aventura pelos oceanos… 

…E vou salvar todas estas criaturas que a poluição ameaça. 

Já está na altura! 

À medida que Oli nadava, 

 A poluição se alastrava. 

A tartaruga procurava salvar 

Todas as criaturas que conseguisse encontrar. 

Entretanto na Ilha… 

Billie – Hora da escavação! 

Sniff, sniff! 

Billie – Espera aí, que raio é isto 

SOCORRO! 

Até os lençóis freáticos 

A poluição já atingia 

Billie lá ficara preso 

Por mais que um dia 

 



Algum tempo depois, no Oceano… 

Oli – Cheguei! Deve ser aqui. 

Alguém aqui conhece o crocodilo Baco? 

Alga1 – Oh sim!  

Alga2 – Baco? 

Alga3 – É um grande amigo! 

Algas – Infelizmente estamos todos muito doentes…Maldita poluição! 

Oli – Já não aguento mais! Tenho de chegar a Terra e salvar os Oceanos…não se preocupem. 

Vai ficar tudo bem! 

Algas – Boa sorte! Contamos contigo! 

Na Ilha… 

AJUDA! 

Baco – Oh não! O que se passa? 

Já te ajudo 

Billie – É escuro cá em baixo. 

Depois do Baco retirar Billie daquela água poluída… 

Billie – Muito obrigado Baco! Nem sei como te agradecer. 

Pensei que nunca sairia daquele buraco…foi terrível! O óleo enrolava-se no meu pêlo… 

Podia ter morrido… 

Muito obrigado por me salvares! Espero que a Oli esteja a salvo. 

Baco – Faria de tudo para te salvar. Também espero que tudo esteja bem com a Oli…ela será 

uma  Super – Heroína! 

 

Nas profundezas do mar… 

Algas – Vais conseguir! 

Oli – Obrigada por tudo! Adeus 

E Oli continuou a nadar.  

Algures no Oceano… 

Dóris – Hey! O que faz uma tartaruga tão pequena nestas profundezas? 

Oli – Oh Olá! Eu sou a Oli e estou numa missão… 

Dóris – Hey! Eu sou a Dóris. 



Oli – Preciso da tua ajuda! É super  importante! Preciso que me leves à Terra dos 

Humanos…tenho uma missão a completar. 

Algum tempo depois… 

Oli – Obrigada pela ajuda! 

Dóris – Foi um prazer! Boa sorte a salvar o Planeta. 

Algum tempo depois. 

Oli – Estou tão cansada. 

Foi uma longa viagem para cá chegar…mas valeu o esforço! 

É um pena não poder falar com ninguém… 

Não muito longe… 

Luca – O quê?!?! 

Oli – Consegues entender o que digo? 

Luca – Sim, tudo! 

Oli – Ainda bem! Preciso da tua ajuda 

Bem, estou aqui numa missão para salvar não só os oceanos mas também os solos e todos os 

animais que habitam este planeta. 

Os humanos precisam de parar de deitar o óleo de cozinha pleos canos! Esse óleo polui os 

lençóis de água no subsolo e os oceanos, formando uma película que impede a entrada de 

oxigénio… 

Como podes concluir, a vida destes animais depende da ação dos humanos! 

Luca – UAU! Não sabia… 

Talvez podíamos formar uma campanha e fazer uns cartazes. 

Oli – Mas que ideia incrível! Vamos lá começar. 

E o cartaz foi finalmente criado. 

Uma Gota de óleo e uma gota de água. Ajudem-nos a salvar este nosso planeta! 

Quando o filme acabou, 

Alguém a sua opinião  

Demonstrou. 

 Luca - Professora? E se formássemos também uma campanha? 

Professora – Boa ideia Luca! Preparem-se para salvar os oceanos. 

Num abrir e fechar de olhos 

O Mundo Oli espantou 



O óleo deitar Pelo cano 

Toda a população deixou. 

 

E no ano de 2020 

Os Humanos foram 

Amáveis 

Deixaram de poluir 

E os animais ficaram 

Saudáveis. 

 

Oli – Para o Mundo Salvar 

         Terás agora de Atuar! 

Fim 

 

 

 

 

 

 

 


